
 الملحق "ز": الوثائق القانونیة
عددا من المذكرات، والرسوم  CCWGقدمت شركتي سیدلي أوستن القانونیة وأدلر وكولفین بدورھم كمستشارین لمساءلة 

البیانیة، والمراجعات القانونیة لنص التقریر. في ھذا الملحق، تقدم المجموعة مجموعة مختارة من الوثائق األساسیة التي ال 
غنى عنھا في عملیة إنتاج مشروع التقریر الثاني. تتوافر القائمة الكاملة على مساحة ویكي العامة في: 

https://community.icann.org/x/pqw0Aw. 

(معروض  2015یولیو  30 - رسم بیاني لحقوق األعضاء القانوني اإللزامي ذو الصلة بآلیة المجتمع كعضو وحید •
 أیًضا أدناه)

 2015یولیو  18 - الخیارات الستبدال مجلس اإلدارة في حالة االستدعاء الكامل للمجلس •

یولیو  17 - تمكین عضویة منظمات الدعم/ اللجان االستشاریة ونماذج التصمیم مع آلیةالمجتمع كنموذج للعضو الوحید •
2015 

 2015یولیو  07 - لمنظمات الداعمة/اللجان االستشاریة ونموذج التصمیموصف ومقارنة لتمكین ا •

 2015یونیو  16 - تحدیث التقییم القانوني: مخطط ملخص ومخطط الحوكمة بعد المراجعة •

 0152مایو  ICANN - 3استخدام الجمعیات غیر المدمجة في حوكمة  •

 2015أبریل  24 - نظرة عامة على قوى المجتمع •

 2015أبریل  23 - الرد على األسئلة: الجمعیات غیر المدمجة •

 2015أبریل  23 - ذي ومخطط ملخص ومخطط الحوكمة بعد المراجعةالتقییم القانوني: ملخص تنفی •

  2015إبریل 10 - المشترك لسیدلي أوستن وأدلر كولفنتحدیث التحلیل األولي  •

https://community.icann.org/x/pqw0Aw
https://community.icann.org/x/pqw0Aw
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Chart%20of%20Mandatory%20Statutory%20Member%20Rights%20Relevant%20to%20CMSM%20(00700152xA3536).pdf?version=1&modificationDate=1438294150314&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Options%20for%20Board%20Replacement%20in%20the%20Event%20of%20Full%20Board%20Re....pdf?version=1&modificationDate=1437209500000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Revised_%20%20Empowered%20SO_AC%20Membership%20&%20Designator%20Models%20with%20CM%20as%20Sole.pdf?version=1&modificationDate=1437209314000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Description%20and%20Comparison%20of%20_Empowered%20SO_AC%20Membership%20and%20Designator....pdf?version=1&modificationDate=1436271588000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Redline%20-%20Legal%20Assessment%20-%20Revised%20Summary%20Chart%20and%20Governance%20Chart.pdf?version=1&modificationDate=1434487461000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/REVISED%20Memo%20on%20Unincorporated%20Associations%20May%203,%202015-207411876-v4.pdf?version=1&modificationDate=1430694085000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Sidley-Adler%20-%20Memo%20(Unincorporated%20Associations).pdf?version=1&modificationDate=1430069090000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Sidley-Adler%20-%20Memo%20(Unincorporated%20Associations).pdf?version=1&modificationDate=1430069090000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/sidley%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary,%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1430068991000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Combined%20CCWG%20Cover%20Memo%20and%20Templates.pdf?version=3&modificationDate=1428797461000&api=v2


 رسم بیاني لحقوق األعضاء القانوني اإللزامي ذو الصلة بآلیة المجتمع كعضو وحید

 ونسخ أدناه لتسھیل الرجوع إلیھ. 6شار إلى ھذا الرسم البیاني في القسم ی

 ن ممارسة ھذه الحقوقوطرق الحد م CMSM2ذات الصلة بـ 1حقوق األعضاء القانونیة اإللزامیة

 حقوق العضو القانونیة

 CMSM3قیود على ممارسة

إجراء مطلوب من مجلس  CMSM4التصویت المقترح في 
 ICANN5إدارة

  CCWGاقتراح مساءلة  انتخاب المدراء 1

مجموعة من جانب واحد/تغییر حجم المجلس في  2
 CMSMالقوانین من خالل تعدیالت الئحة 

 المبدئیة والمعتمدة 

  الغالبیة العظمى/اإلجماع

  CCWGاقتراح مساءلة  إزالة المدراء بدون سبب 3

للحصول على القائمة الكاملة التي یجب تقدیمھا ألعضاء شركة كالیفورنیا ذات المنفعة العامة غیر الھادفة للربح، انظر  1
جمیع الحقوق  CMSMیكون لـ CANNIكعضو قانوني وحید في   2015یونیو  8الردود على أسئلة سامانتا إیسنر من 

 یونیو. 8للعضو بموجب قانون شركة كالیفورنیا المدرجة في الجدول في مذكرة 
 یونیو، مثل االجتماع أو حقوق التصویت، ذات صلة فقط في سیاقات متعددة 8بعًضا من الحقوق الواردة في الجدول من مذكرة  2

ألغراض  CMSMبناء علیھ، لن تنطبق ھذه الحقوق على  الشركة العضو الوحید.األعضاء، وغیر قابلة للتطبیق إن كان لدى 
 ، لن یكون ھناك فئات من األعضاء، فبالتالي الحقوق المقدمة لفئات األعضاء لن تكون قابلةCMSMبالمثل، في نموذج  عملیة.

 )19ب/ج) لحل حالة جمود المدیر/العضو، (11لم ندرج ھذه الحقوق ھنا، ولكنھا تشمل الحقوق المتعلقة بقضایا ( للتطبیق أیًضا.
) المساواة في حقوق األعضاء. 32) اجتماعات األعضاء والتصویت، و(31، 28-21اإلجراءات القانونیة لطرد األعضاء، (

) الحمایة من الخصوم، 29، 20) تلقي التقاریر و(16وقد حذفنا بھدف التبسیط بعض حقوق األعضاء األخرى، مثل حقوق (
  لحق في الموافقة على التزامات بعض الشركات (والتي ربما، بدون الحاجة إلى، یتم تقدیمھا إلى األعضاء في اللوائح).) ا30(و
، نحن نعني أي نوع من القیود الھیكلیة الموجودة للتأكد أن ممارسة السلطات بواسطة CMSMبوضع قیود على مماسة  3

CMSM  مثل تعدیالت اللوائح أو تعدیالت مواد  -لبعض اإلجراءات الكامل.سوف تعكس إجماع المجتمع وتلقت االعتبار
یسمح  -التأسیس (بما في ذلك تلك التي من شأنھا إنھاء بنیة العضو)، أو الموافقة على االندماج أو مبیعات لكافة أصول الشركة 

یمكن لھذا  ألي عضو أو مجلس. قانون كالیفورنیا بإعطاء موافقة على الحقوق لشخص ثالث باإلضافة إلى موافقات مطلوبة
 تماًما. CMSMأو من خارج  CMSMالشخص الثالث المشاركة في 

یمكن أن تنص  مرنة كما ھو مطلوب. ICANNالتي سیتم إدراجھا في لوائح  CMSMویمكن أن تكون األحكام التي تنظم  4
فس الطریقة مثل القرارات األخرى بن ICANNسوف تمارس حقوقھا القانونیة كعضو وحید لـ CMSMھذه األحكام على أن 

وبالتالي، فقرار ممارسة أي حق قانوني في الجدول یمكن أن یتم من خالل نفس آلیة تصویت المجتمع التي  التي قید النظر.
سوف توجد التخاذ قرارات لممارسة الصالحیات األساسیة للمجتمع، مع احتفاظ المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة بنفس 

أنھ سیكون من األفضل، كل من ھذه الحقوق  CCWG -وفي الوقت نفسھ، ومع ذلك، إذا قررت لجنة مساءلة ألصوات.عدد ا
، بما في ذلك نسبة األصوات (المتوفرة أو المدلى بھا) المطلوبة CMSMقد یكون لھ متطلبات مختلفة للممارسة من قبل 

ث تمت مناقشة درجة أعلى، أو سوف تتبع منطقیا من نقطة أشرنا إلى الحقوق حی للحقوق. CMSMللموافقة على ممارسة 
الحقوق التي یمكن ممارستھا بشكل معقول بنسبة أقل، والتي لسنا على  البدء لحقوق مماثلة بواسطة"األغلبیة العظمى/التوافق."

 علم بمناقشتھا، تمت اإلشارة إلیھا بأنھا "األغلبیة"
لقانونیة موافقة كال من األعضاء ومجلس اإلدارة؛ وال یمكن ألحدھما العمل بدون إلجراءات معینة، تطلب شركة كالیفورنیا ا 5

 كعضو وحید لیس اختیاریًا. CMSMھذا الحد من سلطات  ھذه معلمة في الجدول. اآلخر.

                                              

https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Response%20to%20Samantha%20Eisner%20Member%20Rights%20Chart.pdf?version=1&modificationDate=1433828616000&api=v2


 حقوق العضو القانونیة

 CMSM3قیود على ممارسة

إجراء مطلوب من مجلس  CMSM4التصویت المقترح في 
 ICANN5إدارة

  CCWGاقتراح مساءلة  ملء شواغر المجلس نتیجة إلزالة المدیر أ-4

ملء شواغر المجلس الناجمة عن أسباب أخرى  ب-4
 غیر اإلزالة

  CCWGاقتراح مساءلة 

اللوائح والتي من شأنھا الموافقة على تعدیالت  5
أن تؤثر سلًبا ومادیًا على حقوق تصویت العضو 

 الوحید

  CCWGاقتراح مساءلة 

اعتماد التعدیالت والشروع فیھا من جانب واحد  6/7
من قبل اللوائح التي تمتد أو تزید من طول 

 فترات المدراء؛ و

  الغالبیة العظمى/اإلجماع

غاء أحكام الئحة اعتماد جانب واحد، تعدیل، أو إل 8
 أخرى

أصوات (نفس المقرر للوائح  3/4
  األساسیة)

  الغالبیة العظمى/اإلجماع اعتماد التعدیالت لبنود التأسیس 9

  األغلبیة تعدیل المستندات الحاكمة إلنھاء ھیكل العضو  10

  الغالبیة العظمى/اإلجماع الموافقة على تعویض وكیل الشركة  أ-11

إلزالة المدیر بتھمة االحتیال أو رفع دعوى  د-11
خیانة األمانة، أو إساءة استعمال السلطة، أو 

 6خرق واجب األمانة

  الغالبیة العظمى/اإلجماع

رفع دعوى ضد طرف ثالث باسم المؤسسة  12
("الدعوى المشتقة")، بما في ذلك إجراء لمعالجة 

 خیانة الثقة الخیریة أو ضد مدیر التعامل الذاتي

  العظمى/اإلجماعالغالبیة 

  الغالبیة العظمى/اإلجماع  الموافقة على االندماج  13
االلتماس ألن المحكمة طلبت الحل غیر الطوعي  14

 للشركة 
  الغالبیة العظمى/اإلجماع 

  الغالبیة العظمى/اإلجماع انتخاب حل الشركة طوعیًا 15

  األغلبیة حقوق التفتیش  17

  الغالبیة العظمى/اإلجماع استقالة العضو  18
 

 ستتحقق بتصویت األغلبیة البسیطة. -بدال من إقامة دعوى مشتقة  IRP-الدخول في ICANNتتطلب السلطة من  6
                                              


	رسم بياني لحقوق الأعضاء القانوني الإلزامي ذو الصلة بآلية المجتمع كعضو وحيد
	حقوق الأعضاء القانونية الإلزامية0F  ذات الصلة بـCMSM1F  وطرق الحد من ممارسة هذه الحقوق


